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Kære klubmedlem og forældre! 
Så er det rigtig efterår og græskarrene har 
prydet forhaver et stykke tid nu og skovene 
er så fantastiske. 

              
Der er sket rigtig meget siden sidste 
nyhedsbrev, her er et lille resumé. 
Der har både været JFM, DM mellem,  
Midgårdsorm og DM lang og stafet. 
Resultatmæssigt startede det ret godt idet 
både D16 (Maya, Karen og Line) og H21 
(Morten, Henrik og Mikkel) og H60 (Sven, 
Niels og Gert) fik medaljer til JFM stafet.  

 

 

I de efterfølgende konkurrencer   var der også 
medaljer  til OK Melfar, idet Hedvig (D20) 
og Jonas (H16) sikrede sig bronzemedaljer 
til DM mellem. Sidst men ikke mindst kom 
der også 2 sølvmedaljer ved DM-nat til 
Jonas (H16) og Henrik (H21)   

 

  

Midgårdsormen var igen i år “coachet” af 
Henrik, der var super stemning i OK Melfar 
teltet og stor opbakning til løberne fra dem 
som ikke lige var i skoven. For Thor-holdene 
gik det rigtig godt fra start, og på dags- 
turene, kæmpende alle flot og det var tæt 
på, OK Melfar fik en flot 6.plads til 1.holdet 
og en 12. plads til 2,holdet.  

 

 
Tjalfe-løberne kæmpede sig igennem på en 
dag, hvor vejret ikke rigtig var så fantastisk, 
men de gennemførte alle, sejt sejt selvom 
de lignede druknede mus til slut 

 

Det bliver spændende til næste år om vi 
igen kan stille med flere hold i Thor-klassen 
og Tjalfe-klassen, det kan varmt anbefales, 
der er rigtig gang i klub-hyggen  !!! 

En stor tak til Henrik for hans store 
engagement.   

                                 



 

 
                          Nyhedsbrev November 2018  

 

           Klubmesterskabstur til Rold  

  

  

 

 

Igen i år indkaldte bestyrelsen i samarbejde 
med Eventudvalget til Klubmesterskab med 
inkluderet bustur til Rold skov og kagebord i 
Bramslev bakker med udsigt over Mariager 
fjord. Super hyggelig tur, tak til alle for den 
store opbakning til arrangementet.  

 

Året klubmestre 

H10 Emil Lindahl                D10 Karla Blicher 
H12 Magnus Lindahl          D12 Johanna Madsen 
H14 Laurids Egdal             D14 ingen deltager 
H16     ingen deltager        D16  Line Skousen 
H21 Morten Knudsen        D21 ingen deltager 
H40 Peter Knudsen           D40 Mette Lindahl 
H50 Thomas Sørensen     D50 Kristin Helgeland 
H60 Gert Pedersen           D60 Kitte Brodal 
H70 Arne Brage                D70 Musse Brage 

Naturens dag 

OK Melfar var igen i år repræsenteret ved 
Naturens dag. Mette uddelte glad medaljer 
og der var nok 50 deltagere. 

 

 

 

Nyt SI-udstyr er indkøbt 

Kasper og Thomas  har fuldt kontrol over 
vores nye SI-udstyr, det er allerede testet 
ved Euromeeting i weekenden d. 21-23/9 
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Huskesedlen 

Husk nu sæt kryds i kalenderen på de 
meget vigtige datoer : 

D.16/12 kl. 11.00 Julemandsrace 
Start: Torvet i Middelfart By 

Hjælpere må meget gerne melde sig hos  
julemandsraceudvalget:  Søren, Uffe, Peter 
og Terkel 

 

D.31/12 kl.10.30 Nytårsløb, 
Grimmermosehuset, Middelfart 

 
Nytårsløb 2017 

 

 

Vintertræning 

Træningskalender for vinteren er lige landet 
på hjemmesiden. Vi fortsætter samarbejdet 
med de øvrige o-klubber i trekantområdet og 
der vil være træning lørdage med start 
mellem 13 og 14. 

 

Vinterkurser for ungdom 

U1 og U2 vinterkurser er der også i løbet af 
vinteren, se mere facebook-gruppen eller 
spørg gerne dine trænere. 

Datoerne er: 

17-18 november i Svendborg 
19-20 januar i Odense 
23-24 februar i Oksbøl 

U2 har egen facebookgruppe “U2 SYD” bliv 
medlem og vær med i fællesskabet. 

 

 

 

Kort fra bestyrelsen 

 

           Generalforsamling 2019 forventes afholdt d. 30. januar i  
          Naturcentret, men vi arbejder på et spændende indlæg, så  
          derfor er datoen ikke helt sikker, men sæt nu bare kryds i  
          kalenderen !!!!! 
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Kontakter 

Mandagstræning (ungdom): 

Søren Mikkelsen, tlf. 2760 5082- 
sorenmik76@gmail.com 

Thomas Gabs, 2066 5360 
thomas@gabs-rasmussen.dk 

 

Onsdagstræning: 

Gert Pedersen, tlf. 6186 6702 
gertpstrib@gmail.com 

 

Løbstilmelder/hjælp til o-service: 

Kasper Dan Jensen, tlf. 2518 8083 

Kasperdanjensen@gmail.com 

 

Salg af klubtøj: 

Joan Søgaard Jensen, 22470731 – 
joan@weblinks.dk 

 

Formand: 

Helle Sørensen, 2685 1797 
ht.soerensen@gmail.com 
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